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E L Ő S Z Ó 
 
Az élelmiszeripar privatizációja az alapanyag-termelő gazdálkodók számára az elmúlt 
évek során súlyos piaci problémákat vetett fel. A kialakult helyzet a gyenge természeti 
adottságú Homokhátságon mezőgazdasági tevékenységet folytatók számára halmozott 
hátrányt jelent. 
 
Az FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztálya által indított és támogatott 
homokhátsági célprogram keretében – összhangban a Dél-alföldi Régió  Stratégiai 
Programjával – a vidékfejlesztés eszköztárának alkalmazásával elő kívánjuk mozdítani a 
családi gazdálkodók és azok csoportjainak összefogását a vertikumépítés érdekében. 
 
Tesszük ezt annak tudatában, hogy a mezőgazdaságból élők jövedelmi viszonyai 
javításának egyik lehetséges útja; a gazdaságokban megtermelt minőségi alapanyagok 
feldolgozása helyi kisüzemekben, helyi / térségi ellátási céllal. 
 
Fontos szempont továbbá, hogy a helyi feldolgozók alkalmasabbak speciális termékek 
előállítására, mely termékek reprezentálhatják a térségi ízeket és szolgálhatják 
rétegigények kielégítését is.  
 
Jelen tanulmány közreadásával célunk bemutatni egy-egy feldolgozóüzem legfontosabb 
technológiai lépéseit, a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést és a várható 
költségek alakulását. 
 
A tanulmány nem ad kész „recepteket”, de alkalmas az adaptálásra, segítheti a tervezett 
beruházások döntéselőkészítését. 
 
Ajánlom a kiadványt figyelmükbe, forgassák eredménnyel! 
 
 
2002. október 
 
 
         Szendrőné dr. Font Erzsébet 
          főosztályvezető 
 
 



 3

 
 
Általános ismertetés 
 
A családi gazdaságok alapanyag termelésére alapuló feldolgozóüzemek létesítése akkor 
gazdaságos, ha összefogáson alapul. Az EU-ban a kis és közepes méretű üzemek 
létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. Ha azonban a működésük gazdaságtalan, akkor 
hiába a kormányzati és politikai akarat, a piac törvényei szerint nem tudnak működni. 
Jelen tanulmányban bemutatunk három különböző lehetőséget a megtermelt alapanyag 
tovább feldolgozására. Mindhárom üzem mérete a közepes kategóriába tartozik, az imént 
említett indokok miatt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kisebb méretben feltétlen 
gazdaságtalan a működtetés, csupán azt feltételezi, hogy ez a mérettartomány az, amely 
mellett nagy valószínűséggel már gazdaságos tevékenység folytatható. Meg kell említeni azt 
is. Hogy a kisebb üzemméret nem jelenti azt, hogy a beruházási költség lényegesen 
alacsonyabb, hiszen bizonyos funkciókat mindenképpen biztosítani kell (szociális helyiségek, 
raktárak, stb.) másrészről a gépek ára is egy bizonyos méretig szinte nem változik. 
 
A bemutatott üzemtervek adaptálhatók, azaz a helyi sajátosságokat és az igényeket pontosan 
ismerve, kész tervekké dolgozhatók. 
 
A tervek bemutatják az üzemek legfontosabb technológiai lépéseit, ismertetik a szükséges 
gépeket és berendezéseket. Kidolgozásra kerültek az üzemet alapterületi rajzai és nézeti 
képei. Részletes személy és anyagforgalmi tervek készültek, amelyek összhangban vannak a 
hatályos jogszabályokkal. 
 
Külön fejezet foglalkozik a környezetvédelmi részletekkel, bemutatva az egyes szennyező 
forrásokat.  
 
A pénzügyi és beruházási rész bemutatja az alapanyagtól a késztermékig a költségek 
alakulását. Ezen túlmenően foglalkozik a beruházási költségekkel – az épület és gépek 
vonatkozásában – és megtérülési számításokat tartalmaz. 
 
Mindazon kérdésekben, amelyeket érint a tanulmány és azokkal amelyekkel nem foglalkozik, a 
szerzők szívesen állnak rendelkezésükre. 
Mindhárom üzem esetében közepes méretű feldolgozóüzem géplistáját adjuk meg. A gépek 
átlagos európai technológiai-műszaki színvonalat képviselnek. A kapacitás csökkentése 
mellett az üzemek beruházási költsége csökken, de a változás mértéke nem lineáris. 
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TECHNOLÓGIAI TERVFEJEZET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savanyúság előállító üzem kialakításának technológiai tervfejezete 
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SAVANYÚSÁG ELŐÁLLÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA 
 
A savanyító üzemben gyártható termékek köre igen széles, ezért csak néhány alapvetőnek 
tekinthető késztermék előállítását vázoljuk fel.  
 
A gyártás technológia lehetővé teszi, hogy a bemutatottaknál lényegesen szélesebb skálán 
történjék a gyártás. Az alapvető műveletek és gépek hasonlósága rugalmas 
termékszerkezetek előállítását teszi lehetővé. 
  
A savanyúságok mellett - kismértékű technológiai, gépészeti módosítással, az üzemképes 
különféle gyümölcsök tartósítására is.  
 
A következőkben leírt receptúrák csak iránymutatásul szolgálnak, minden feldolgozónak 
célszerű a saját ízvilágát kialakítani, hogy sokszínű termékekkel jelenjen meg a piacon.  
 
A klasszikus kémiai tartósítás erősen visszaszorul illetve több országban már nem is 
engedélyezett a forgalmazásuk. A jellemzően ecetsavas tartósítást hőkezeléssel kiegészítve 
lehet ízletes és biztonságos terméket előállítani, amely a fogyasztók egészségét is jobban 
védi. 
 
 
Tejsavas erjesztéssel előállítható savanyúságok 
 
A tejsavas erjesztéssel előállított savanyúságok egy része idényjellegű, míg a másik része 
megfelelő feltételekkel hosszabb ideig fogyasztható. 
 
A bemutatott termékek gyors erjesztéssel készülnek, s felhasználhatósági idejük rövidebb. A 
rendelkezésünkre álló zöldségalapanyagok változatos felhasználására adnak lehetőséget a 
gyors, tejsavas erjesztéssel előállított savanyúságféleségek. 
 
Kovászos uborka 
 
A frissen beszállított - 12-16 cm hosszúságú - uborkát 15-20 perces áztatás után bő vízben, 
lehetőleg kefés mosógéppel mossuk. Ezután a sárgult, hibás, törött, fonnyadt darabokat 
kiválogatjuk, szurkálás vagy hosszanti bedarabolás után hordóba rakjuk. A hordó aljára 
mosott, forrázott, magvas száraz kaprot helyezünk. A kaporágyat meghintjük rozsliszttel 
(ennek mennyisége befolyásolja, hogy lassabb, vagy gyorsabb legyen-e az erjedés lefolyása). 
 
Anyagszükséglet: Nagyobb hordók esetében több rétegben helyezzük el a kaprot. Gyors 
erjesztéshez 0,15-0,20 kg, lassúbb erjesztéshez 0,03-0,06 kg rozslisztet adagolunk 100 kg 
uborkára. A fentieken kívül fokhagymát is felhasználhatunk (0,3 kg/100 kg uborkához). 
 
A feldolgozás menetét a folyamatábra mutatja. 
 
 
 
 
 



 
 

Kovászos uborka gyártásának folyamatábrája 
      
  
  Osztályozás 
  
  

 6

  Áztatás 
  
  
  
  Mosás,
  
  
  Válogatás, darabolás 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Léfelöntés 

Légtelenítés 
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Felöntőlé készítés 

Csomagolás 

Kaporágy Kapor előkészítés 
készítés

Késztermék raktározás 
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Savanyított káposzta 
 
Kedvelt savanyúság féleség, főként a téli-kora tavaszi időszakban. Jelentős C-vitamin forrás, 
amely miatt évszázadok óta a magyar konyha egyik fontos alapanyaga. A savanyú káposzta 
nem tartalmazhat torzsaszeleteket, továbbá nem lehet szecskás a termék.  A savanyított 
káposztafejek borítóleveleinek épeknek kell lenniük, a fej nem eshet széjjel. Ez utóbbi a 
káposztafejek keménységétől, tömörségétől függ, mivel a laza fejek hajlamosabbak a 
szétesésre. 
 
 
Gyártástechnológia savanyú káposzta  
 
Áru átvétele, minősítése: 
A termelők a nyersárut ömlesztve teherautón szállítják a telepre, a tartósítószereket nagy– 
vagy kiskereskedelmi forgalomból lehet beszerezni. A beérkezett árukat az átvevő az 
áruátvételi utasítás szerint veszi át. 
 
Torzsázás, szelés: 
A káposztát felhasználásig megfelelő körülmények (hőmérséklet és páratartalom) kell tárolni. A 
raktárnak jól szellőztethetőnek és szükség esetén fűthetőnek kell lennie, hogy a fagyás 
elkerülhető legyen. 
 
Torzsázás, szelés: 
A szelőgépen egy torzsázó eszköz van lehelyezve, a káposzta fejet erre rá kell tolni, a gép a 
káposzta torzsáját kivágja és onnan a torzsa hulladékba kerül. A kitorzsázott káposztát rá kell 
helyezni a körkésre, amely 2 ± 0,6 mm szélesre és 0-15 cm hosszóra szeli a káposztát. 
Szúrópróbaszerűen ellenőrizni kell a megfelelő szeletvastagságot, eltérés esetén a szelőgép 
késeit be kell állítani és a nem megfelelő méretű káposzta darabokat el kell különíteni. 
 
A káposzta rétegenként érlelő edénybe rakása, sózása, fűszerezése: 
A tisztított, takarított érlelő edény aljára szeletelt káposzta rétegeket rakunk, ezt a műveletet 3 
rétegben ismételjük meg. A 3 réteg lerakása után sót és fűszert hintünk szét a receptúrában 
(gyártmánylapokon) meghatározott mennyiségben. Ezután egy csak erre a célra szolgáló 
tiszta, fertőtlenített gumicsizmában alaposan, lére tömöríti a rétegeket. Majd ismét 3 szelt 
káposzta réteg lerakása történik, a 3 réteg lerakása után újabb só, fűszerezés az előzőek 
szerint. A három réteget taposással lére kell  tömöríti. Ezt a műveletet addig kell folytatni, amíg 
az érlelő edény meg nem telik. Két rétegenként torzsa nélküli egész káposztafejeket is 
elhelyezünk (ez kb. összesen 4 réteget jelent). Ezzel az eljárással összesen kb. 10 réteg 
készül. 
 
Leborítás: 
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A rétegezett, sózott és fűszerezett és alaposan lére tömörített káposztát, pl. fa dongával 
borítjuk le. 
A fa dongának megfelelően tisztítottnak kell lennie, hogy semmiféle károsodás ne érje a 
terméket. A fa dongának pontosan kell illeszkednie az érlelő edény tetejére. A megfelelő 
illesztést ellenőrzi szükséges. 
 
 
 
 
 
Súlyozás: 
A fa donga tetejére 4-5 db 100 l-es vízzel teli hordót kell helyezni a fa donga megfelelő zárása 
érdekében. A vízzel teli hordók lenyomják és légmentesre zárják a káposztával teli érlelő 
edényt. 
Minden lezáráskor ellenőriznie kell, hogy a hordók megfelelő mennyiségű vizet tartalmaznak-e 
és azok megfelelő helyen vannak-e elhelyezve.  
 
Érlelés, érlelő hab lemosása: 
Az érlelési folyamat 3 ± 1 hétig tart. Az érlelés során érlelő hab keletkezik, amelyet 
rendszeresen le kell mosni tiszta vízzel. 
 
Érlelő edény letakarítás, felnyitása: 
Az érlelési idő lejárta után a fa dongáról le kell venni a súlyozó hordókat. A fadongát tiszta 
vízzel alaposan le kell takarítani, öblíteni. Ezután lehet csak a fa dongát leemelni az érlelő 
edény tetejéről. 
 
Készáru vödörbe kiszerelése: 
Az érett káposztát műanyag vödörbe és rozsdamentes csillébe rozsdamentes villával 
áthelyezzük. A vödröket lemérjük és lezárjuk, ezek a készáru raktárba kerülnek. A 
rozsdamentes csillével a káposztát a csomagolóba szállítjuk. 
 
Mérés, tasakolás, sós levezés: 
A csomagolóba átszállított savanyú káposztát villával felrakjuk a rozsdamentes asztalra. Az 
asztalon lévő káposztát erre a célra szolgáló kis műanyag pohárba tömörítjük, mérjük, és 
műanyag tasakba borítjuk. Ezután sós levet adunk hozzá a gyártmánylapon feltüntetett 
mennyiségnek megfelelően.     
 
Tasak légmentes lezárása: 
A tasakot hegesztőgéppel légmentesen kell lezárni, a tasakokat műanyag rekeszbe kell 
elhelyezni. 
 
Tárolás: 
A rekeszelt árut a készáru raktárba visszük. A raktár hőmérsékletét folyamatosan 15 ± 2 °C 
hőmérsékleten kell tartani a termékek minőségének megőrzése érdekében. 
 
Kiszállítás: 
A rekeszeket kézikocsira helyezzük, majd azokat zárt kisteherautóba rakjuk. A teherautó 
tisztaságát minden kiszállítás előtt a kiszállítónak ellenőrizni kell. A járművet rendszeresen 
takarítani kell 
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Anyagszükséglet: 100 kg tisztított, szeletelt káposztához 2,7-3,0 kg sót használunk és ezt a 
fűszerekkel együtt rétegenként hozzáadjuk. 
Fűszerek: kb. 0,01 kg babérlevél, 0,40 kg piros csövespaprika, 0,02 kg szemes feketebors, 
0,02 kg koriander, 0,04 kg fűszerkömény. 
100 kg késztermékhez általában 125-130 kg fejeskáposzta szükséges, a tisztítási és egyéb 
veszteségek miatt. 



 
 
 

Savanyú káposzta gyártás folyamatábrája 
 
 
 Átvétel
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 Raktározás  
 
 Tisztítás, levelek 
 eltávolítása
 
 

Szeletelés, torzsafúrás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súlyozás 

Érlelés, hab 
eltávolítás 

Donga eltávolítás, 
felnyitás 

Vödörbe 
szedés 

Csomagolás 

Rétegzés, sózás, 
taposás

Leborítás Donga tisztítás 

Fűszer, só 
kimérése 

Léfeltöltés, zárás 

Késztermék raktározás 
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Ecetsavas tartósítással előállított savanyúságok 
 
A tartósítás alapjai 
 
Az élelmiszerek romlása jelenségeinek (pl. penészedés, rothadás, savanyodás,  erjedés) 
okozói a bennük elszaporodó mikroorganizmusok. Míg a tejsavas erjesztésnél kívánatos és 
hasznos a tejsavtermelő baktériumok minél nagyobb mértékű elszaporodása, addig a romlást 
okozók működését gátolni kell, mivel ezek enzimjeik segítségével  lebontják az élelmiszerek 
értékes tápanyagait és azokat saját anyagcseréjükre használják fel.  Azokat a kémiai 
anyagokat, amelyek az élelmiszerek megvédik a mikroorganizmusok káros hatásától, 
tartósítószereknek nevezzük. 
 
A tartósítószerek alkalmazásának igen szigorú feltételei vannak: 
- az emberi szervezetre ártalmatlan legyen, 
- hatásos legyen a káros mikroorganizmusok minden fajtájával szemben, 
- ne befolyásolja az élelmiszer érzékszervi tulajdonságait, 
- könnyen kezelhető, felhasználható, olcsó és gazdaságos legyen, 
- megbízható módon legyen kimutatható. 
 
A mikroorganizmusok ellen hatásos nagyszámú vegyületből az utóbbi időben számosat 
kizártak az engedélyezett tartósítószerek közül. A kizárás oka az emberi szervezetre gyakorolt 
toxikusság, vagy egyéb káros hatás. (pl.. a szalicilsav ipari használata évek óta tilos, de a 
háztartásokban még gyakran találkoznak vele.) 
 
A fogyasztók egyre inkább olyan terméket választanak, amelyek tartósítószert nem 
tartalmaznak. A tartósítást ebben az esetben hőkezeléssel ún. pasztőrözéssel lehet 
biztosítani. Egyetlen komoly hátránya, hogy csak üveges termék gyártható így és az 
előállítási költség is magasabb.  
 
 Csemege uborka 
 
A feldolgozás menete; a nyersanyagot az alábbiak szerint osztályozzuk. 
 

Különleges hosszúsága 3-6 cm átmérője 2,0  cm 
Apró hosszúsága 6-9cm átmérője 3,0  cm 
Közepe hosszúsága 9-12cm átmérője 3, 5 cm 
csemege nagy hosszúsága 12-

15cm 
átmérője 4,5  cm 

csemege óriás hosszúsága 15 cm 
feletti 

átmérője 5,0  cm 

 
 
Gyártástechnológia ecetes uborka (hőkezelés nélküli) 
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Áru átvétele, minősítése: 
A termelők a nyersárut ömlesztve teherautón szállítják a telepre, a tartósítószereket nagy– 
vagy kiskereskedelmi forgalomból lehet beszerezni. A beérkezett árukat az átvevő az 
áruátvételi utasítás szerint veszi át. 
 
 
 
Nyersáru mosása, válogatása, sarjvirágzat ellenőrzése: 
Gépi mosásnál az uborkákat garatba öntik, majd egy felhordó a mosógépre szállítja. A mosás 
céljára a kefés mosó megfelelő. Ügyelni kell, hogy a gép az uborkákat ne törje, mert a 
selejthez és nem kívánt romlási folyamatok beindulásához is vezet. 
 
Kézi mosás esetében a művelet a következő: Az átvett nyersárut 100 l-es vízzel töltött 
műanyag hordókba öntjük és kézi erővel a szennyeződésektől megtisztítjuk. A mosás során a 
beteg, romlott, hibás méreten aluli vagy felüli darabokat kiválogatjuk és hulladékként kezeljük. 
Azt a műveletet háromszor végezzük el. 
 
Szurkálás: 
A tisztított uborkát egyenként egy speciális eszközzel meg kell szúrni, hogy az érlelés során az 
ecetes, tartósítószeres lé könnyebben bejusson az uborka belsejébe.  
 
Tartályba, hordóba rakás, fűszerezés: 
A megfelelően tisztított és válogatott nyersterméket mosott, fertőtlenített 100-200 l-es 
hordókba rakjuk és megfelelő mennyiségű fűszerrel fűszerezzük. 
A hordók tisztaságára ügyelni kell, nem kellően tiszta hordóba terméket rakni nem lehet. A 
rakás során ügyelni kell, hogy az uborka ne törjön, nyomódjon annyira, hogy annak minősége 
romoljon.   
 
Felöntő lé készítés: 
Az előkészített uborkához a receptúrában feltüntetett mennyiségeknek megfelelő felöntő levet 
kell készíteni. A felöntő lében az összes alkotórésznek szerepelnie kell. 
Naponta egyszer ellenőrizni kell, hogy az egyes alkotórészek pontosan be lettek –e mérve.  
 
Levezés: 
Az elkésztett felöntő levet a lezárt uborkára öntjük úgy, hogy az teljesen elfedje az érlelésre 
váró uborkát. Ezután a hordót le kell zárni. Ellenőrizni, hogy a hordó teteje megfelelően zár, 
hogy levegő ne érhesse az uborkát az érlelés folyamán. 
 
Érlelés: 
Az érlelési folyamat 2 ± 1 hétig tart, az érlelés időtartama alatt a hordót csak a felöntő lé 
utántöltése miatt szabad felnyitni.     
 
Vödörbe rakás: 
Az érett uborkát műanyag vödörbe kézi erővel áthelyezzük. A műanyag vödörrel az uborkát a 
csomagolóba szállítjuk. Az érett uborkát érzékszeri vizsgálattal ellenőrizzük, hogy az 
megfelelően savanyú és sós-e. 
 
Válogatás, 
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A csomagolóba átszállított ecetes uborkát a kézzel felrakni egy a rozsdamentes válogató-
asztalra. Az asztalon lévő ecetes uborkát szükség szerint kiválogatni, az érlelés során sérült, 
hibás uborkát selejtezni kell. 
 
 
Csomagolás és levezés: 
A kiválogatott uborkákat egy erre a célra szolgáló műanyag pohárba helyezzük, lemérjük és 
műanyag tasakba borítjuk. Ezután sós levet adunk hozzá a receptúrában feltüntetett 
mennyiségnek megfelelően. 
 
 
 
 
Tasak légmentes lezárása, rekeszbe rakása: 
A tasakot töltés után hegesztőgéppel légmentesen kell lezárni, a tasakokat műanyag rekeszbe 
kell elhelyezni. Ügyelni kell a tökéletes forrasztásra, ha a tasak a forrasztás mentés eresztene, 
a forrasztást meg kell ismételni.   
 
Tárolás: 
A rekeszelt árut a készáru raktárba visszük. A raktár hőmérsékletét folyamatosan 15 ± 2 °C 
hőmérsékleten kell tartani a termékek minőségének megőrzése érdekében. 
 
Kiszállítás: 
A rekeszeket kézikocsira helyezzük, majd azokat zárt kisteherautóba rakjuk. A teherautó 
tisztaságát minden kiszállítás előtt a kiszállítónak ellenőrizni kell. A járművet rendszeresen 
takarítani kell 
 
Anyagszükséglet 
 
100 liter felöntőléhez szükséges: 4 kg (4 %) só, 1,5 liter 20 %-os (0,3 %) ecetsav, 0,010 kg 
(0,1 %) nátrium-benzoát, 0,10 kg (0,1 %) szorbinsav, 91,7 liter víz. 
 
 
Hőkezelt, kémiai tartósítással gyártott késztermékek 
 
Lehetőség van hőkezelt ecetes (csemege) uborka gyártására. Ez nagyobb üzemméretet és 
komolyabb beruházást igényel. Röviden bemutatjuk a technológiai lépéseket. A leírt 
technológiát mutatja be a következő ábra is. 
 
A hosszúság és átmérő szerint osztályozott uborkát 15-30 percig áztatjuk, ez egyaránt segíti 
az uborka állományának felfrissítését és nagyobb szennyeződések fellazulását. Az áztatást 
megismételjük. A kétszeri előáztatás után a mosást kefés mosógépbe végezzük, ahol 65-75 
°C-os meleg vizet használunk. mosás után erős zuhanyozásszerű vízsugárral kell az uborka 
felületéről eltávolítani a még meglévő szennyeződéseket. Ezután kiválogatjuk a hibás, torz, 
foltos egyedeket és a bibe felőli részen esetleg megmaradt virágmaradványokat. A 
megmaradó kocsány legfeljebb 2 cm hosszú lehet. 
A mosott, osztályozott uborkát tisztára mosott üvegekbe tesszük úgy, hogy az előzőleg 
előkészített fűszereket (feketebors, szegfűszeg, mustármag, koriandermag, kapor, babérlevél) 
az üvegek aljára helyezzük. A fűszerek mikrobiológiai szempontból szennyezettek, ezért 



azokat forrázással, főzéssel fertőtleníteni kell. Célszerűbb a fűszerkivonatok használata, 
melyeket magunk készíthetünk. 
 
 
 
 
 
 

Osztályozás 

Áztatás 

Mosás 

Zuhanyozó  öblítés 

Válogatás 
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Léfelöntés 

Fűszerezéss 

Légtelenítés 

Zárás 

Pasztőrözés 

Üvegbe rakás Üveg előkészítés 

Felöntőlé készítés 

Fűszerkivonat 
készítés 

Hűtés 

Késztermék raktározás 
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Savanyúság előállító üzem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SAVANYÚSÁG ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM TERVEI 
 

 
 
 
 
 

A tervben szereplő savanyúság előállító üzem elölnézeti képe 
 
 
 
 
 

 
A tervben szereplő savanyúság előállító üzem oldalnézeti képe 
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A tervben szereplő savanyúság előállító üzem felülnézeti képe 
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A tervben szereplő savanyúság előállító üzem alapterületi rajza 
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Savanyúság előállító üzem anyagforgalmi terve 
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Savanyúság előállító üzem személyforgalmi terve 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savanyító üzem kialakításának környezetvédelmi tervfejezete 
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Általános bemutatás 

 
A telephely 
 
Mivel a tanulmányterv készítésekor nincs konkrét elképzelés, csak ajánlások és koncepciók, 
ezért ezen résznek a tartalommal való kitöltése konkrét üzem esetében válik esedékessé. 
 
 
Az épületen kívüli területek 
 
 
Utak 
 
Az előírásoknak megfelelően ki kell építeni az üzemhez vezető por- és sár mentesíthető 
burkolatú utakat. 
 
Az épületen kívül a szállítóeszközök már találkozhatnak, közös útszakaszokat használhatnak. 
 
A csapadékos időben történő zavartalan anyagszállítás érdekében a burkolat fölé tető 
kialakítása javasolt mind a késztermékraktár, mind az alapanyagraktár vonatkozásában. 
 
A tető magassága olyan legyen, hogy alatta a közlekedés zavartalanul folyhasson. 
 
Az alapanyagraktárig olyan burkolatot kell kialakítani, hogy oda tehergépjárművel zavartalanul 
el lehessen jutni. 
 
Térburkolat 
 
A telephely azon területeit, amelyek nem közlekedési utak olyan felületűre kell kialakítani, hogy 
a porképződést megakadályozza. 
Tekintettel arra, hogy ez nemcsak betonozott terület lehet, gazdaságossági és esztétikai 
szempontból a füvesítést, esetleg parkosítást ajánljuk.  
Élő sövény alkalmazásával hangsúlyosan el lehet választani az egyes területeket. 
Füvesítés esetén annak gondozásáról folyamatosan gondoskodni kell. 
Az udvaron a közlekedési utak és a hulladéktároló környéke simított beton burkolatot kap. 
 
Kerítés 
 
Az üzemi épületet és a csatlakozó területeket kerítéssel kell körbevenni. 
Ennek vagyonvédelmi jelentőségén túl élelmiszerhigiéniailag az a szerepe, hogy esetlegesen 
a kóbor háziállatokat illetve a rágcsálókat távol lehessen tartani az élelmiszer feldolgozótól. 
A kerítés magassága mindenhol legalább 1,8-2 m legyen.  
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A helyszín alapterületi rajza (sematikus) 

ÜZEMI HELYISÉGEK 

           
UDVAR  

Veszélyes hulladék tároló Melléktermék és 
hulladék tároló 

RAKTÁR 



 

 Hulladékgazdálkodás 
 
 
POTENCIÁLISAN VESZÉLYES HULLADÉKOKAT EREDMÉNYEZŐ 
TEVÉKENYSÉGEK OECD SZERINTI BESOROLÁSA (*) 
 
Az OECD Environment Monographs No 96. Paris 1995. Alapján történő besorolás az 
üzemre a 102/1996. (VII.12) Kormányrendelet 7. Függeléke szerint: 
 
A110 élelmiszeripari állati és növényi termékek előállítása 
 
Hulladékgazdálkodási szempontból a gyártással összefüggő tevékenységek során 
keletkező hulladékokat két csoportra lehet osztani. Az első csoportba kerülnek a 
102/1996. (VII.12) Kormányrendelet hatályán kívül eső nem veszélyes hulladékok, 
valamint a Rendeletben felsorolt veszélyes hulladékok.  
 
Az osztályozás alapját a rendelet szövege képezi, mely szerint: 
Hulladék: a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során, vagy ezek 
következtében keletkező - tulajdonos által rendeltetés szerint fel nem használt, illetve 
a keletkezés folyamatában vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra 
alkalmatlan - maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék; 
Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, 
illetve átalakulás terméke az e rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők 
valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van 
jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és az egészségre, a környezet 
bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében 
károsító hatást fejt ki; 
 
Nem veszélyes hulladékok keletkezése, jellegük és kezelésük: 
 
A gyártás során a termelésből származó és nem veszélyesnek minősülő hulladékok 
a következők: 
• a tisztítás során keletkező talajszennyeződések, kő és rögdarabok 
• a zöldségek tisztítása és hámozása után visszamaradó növényi részek 
• az aprítás során keletkező növényi részek 
• a késztermék csomagolásakor és a hordók bontásakor keletkező selejt 
• a gyártási folyamathoz felhasznált és nem veszélyes hulladéknak minősülő 

gyártási segédanyagok csomagoló anyaga 
• a csomagoláshoz felhasznált csomagolóeszközök hulladékai 
 
A hulladék elhelyezésére az épületen kívül épített zárt tárolót kell kialakítani. A 
higiénikus gyűjtést és rendszeres elszállítást meg kell oldani.  
 
 
 
Veszélyes hulladékok keletkezése, jellegük és kezelésük: 
 
A gyártás során a termelésből származó és a fent említett Rendelet szerint veszélyes 
hulladéknak minősülő hulladékok a következők: 
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 • a karbantartás során keletkező olajjal, gépzsírral szennyezett rongy 
 
Mivel a szokványos üzemmenetet feltételezve a keletkező anyag mennyisége nem 
éri el az évi 50 kg mennyiséget, ezért a könnyítésnek számító "Egyszerűsített 
bejelentőlap veszélyes hulladékról" (a továbbiakban? "BA") alkalmazható. 
A Rendelet szerinti bejelentési és dokumentálási rend betartása különösen fontos. 
 
Az ártalmatlanítása szakcégek bevonásával történik. A hulladékok átmeneti gyűjtése 
a hulladéktárolóban elkülönített zárt konténerben történik és a képződés ütemének 
megfelelően történik majd az elszállítása. A veszélyes hulladék keletkezését előidéző 
technológiai műveletek üzemszerű beindítása előtt a szükséges engedélyeket be kell 
szerezni. 
 
A mellékelt helyszínrajzon fel van tüntetve a hulladék gyűjtő hely. Itt történik 
elkülönítetten, a jogszabályoknak megfelelő kialakítású (zárt, zárható acélfalú) 
konténerekben a keletkező zsiradékok gyűjtése és átmeneti tárolása. A tároló 
helyiség teljesen zárt, zárható ajtóval rendelkezik. A csapadék elvezetés az udvari 
gyűjtőcsatornán keresztül a szennyvíz csatornába. A veszélyes hulladék 
csomagolása a friss zsiradék szállítására szolgáló hordóba történik, a hordókat a már 
említett konténerbe tárolják. 
A hulladéktároló és környékének burkolata résmentes, simított beton, a veszélyes 
hulladék tároló szekció burkolata csúszásmentesített kezelt beton.  
 
Az üzemi állandó létszám 10 fő + 1 fő adminisztrátor 
 
 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
Kisvárosi, falusi és nagyvárosi övezet besorolása eltérő. A határértékeket az üzem 
pontos helyszínének ismeretében lehet megadni.  
 
A technológiai terven ismertetett berendezések és a folyamat eredménye során nem 
keletkezik  számottevő mennyiségben levegő minőséget rontó anyag. A zárt ciklusú 
termelési folyamat során gázok csak a technológiai és használati melegvizet előállító 
készülékek kéményéből kerülhetnek ki a levegőbe. Porszennyezéssel a vázolt 
technológia mellett nem kell számolni.  
 
Az épületben egy kémény (összesen három  kéménynyílással) kialakítása van 
tervezve, a kürtők keresztmetszete 2 db ∅ 200 illetve 1 db ∅ 250 mm. A szigetelése 
mindhárom kürtőnél ISOLYT. 
A kémény magassága : 7,5 m 
 
A készülékek adatainak ismertetését gyári adatok alapján közöljük. 
 
1. Kazán típusa: Termotéka 25 
Teljesítménye: 25 kW 
Gázfogyasztás: 2 m3/óra 
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 2. Vízmelegítő típusa: H120  
Teljesítménye: 4 kW 
Gázfogyasztás:0,8 m3/óra 
 
A készülékek által kibocsátott gázok nem haladják meg a 0,027 kg/h emissziós 
értéket. Az összes tervezett füstgáz kibocsátás mértéke egyidejű használat mellett 
270 m3/óra. 
A nitrogén oxid kibocsátási érték a terhelési index (Nox=10) alatt marad. 
 
A későbbiekben megvalósuló beruházás során ügyelni kell, hogy a hűtés és 
fagyasztás során olyan gépeket kell alkalmazni, amelyeknél a hűtőközeg megfelel a 
hatályos  jogszabályoknak, azaz freon (CFC) mentesnek kell lennie. A karbantartás 
során a karbantartást végzők felelőssége a gázok környezetbe kerülésének 
megakadályozása.  
 
 
Vízvédelem 
 
Az üzem vízigénye a felhasználási cél szerint három részre bontható: 
• technológiai víz 
• takarításhoz használt víz 
• szociális helyiségekben felhasznált (tisztálkodáshoz) víz 
• az üzem körüli létesítményekben használt víz (udvar takarítás, locsolás) 
 
Az első három esetben a víz minőségére vonatkozó igény, hogy az ivóvíz minőségű 
legyen, a harmadik esetben ez nem követelmény. A víz vételi forrás az üzem esetén 
a városi hálózat, egyéb felhasználásra megfelelő a saját kút is, amennyiben ilyen 
kialakításra kerül. Ebben az esetben fontos betartani a hatályos vízjogi előírásokat is.  
 
A nem technológiai jellegű víz felhasználására lehetőség szerint helyi vízkivételi 
lehetőséget kell kialakítani, amelynek létesítése és használata szerint jelenlegi 
jogszabályok( a 17/1999. (II.10) FVM-EüM rendelet 1.sz. mellékletének 7.§-a) szerint 
2002. január 01-től kötelező . A létesítés esetén a szükséges vízjogi engedélyeket be 
kell szerezni. 
 
A vízfelhasználásra vonatkozó és a szennyvíz képződésre kiható számításokat a 
következőkben közöljük. 
A technológia jelentősebb vízigénnyel rendelkező műveletei az áztatás és mosás.  
A részletes technológia a fejezet végén önállóan is bemutatásra kerül, ezért itt csak 
azon lépéseket ismertetjük, amelyeknél a vízigény-szennyvíz képződés jelentősebb. 
 
Az alapanyag üzemre adása és a mosás kombinált fázisban valósul meg, ennek a 
vízigénye maximális gépkapacitás mellett 3,5 m3/óra lenne. Ekkora vízigény mellett a 
gép 6 tonna anyagot képes tisztítani, amely a névleges üzem teljesítőképességének 
5-6 szorosa. Várhatóan a vízigény erre a műveletre vonatkozóan 1-1,5 m3 óránként. 
 
 
A takarításhoz használt víz mennyisége tapasztalati adatok és számítások alapján 
műszakonként 1,5-2 m3 . 
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 A szociális helyiségekben, a tisztálkodáshoz elhasználódó víz mennyisége a 
dolgozói létszámot 10 főben számolva hozzávetőlegesen 1 m3. Figyelembe véve a 
szokásos használati normákat 100 liter/fő értékkel számolva. 
 
Az egyéb célú vízfelhasználás időszakonként változik, hasonló méretű üzemek 
adataival számolva a napi mennyiség 2 m3-re tehető. Természetesen itt a keletkező 
szennyvíz mennyiség a felhasznált víznek csak egy kisebb hányada, mert a víz 
alapvetően a portalanításra és a locsolásra fordítódik. 
 
A vízfelhasználás mellett természetesen fontos kérdés a keletkező szennyvizek 
mennyisége és minősége is.  
 
A vízfelhasználási adatokból kiindulva a kommunális szennyvíz mennyisége éves 
szinten 220 munkanappal számolva 220 m3. Ennek elvezetése közvetlenül a városi 
szennyvíz csatorna hálózatba történik. 
 
Az ipari jellegű szennyvíz, azaz a technológiai eredetű és a takarítás során keletkező 
szennyvíz mennyisége a vízfogyasztási adatokból kiindulva éves szinten összesen 
2000 köbméter. A szennyvíz gyűjtése és elvezetése a kommunális jellegűtől 
elkülönítve történik. Az esetlegesen a gépekről kikerülő nagyobb szennyeződéseket 
szennyfogó ráccsal kell visszatartani, majd egy ülepítő akna közbeiktatásával kell a 
szennyvizet a csatornahálózatba juttatni. Az üzemből kikerülő szennyvíz normális 
üzemmenet mellett nem tartalmaz olyan jellegű károsító anyagokat, amelyeknek a 
4/1984. (II.7) OVH rendelkezés 1.§ szerint a csatornába juttatása tilos. 
 
Zajvédelem 
 
A telephelyen végzett tevékenység besorolási kódja: 1513 Gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozás, 1549 Máshova nem sorolt élelmiszerek gyártása. 
 
A technológia jellege miatt a termelőüzem zajkibocsátása nem számottevő. A gépek 
kialakítása, valamint a zárt épület miatt a környezetre irányuló zajterhelés nem éri el 
illetve haladja meg a határértéket. 
 
A technológiához nagyobb zajterhelést előidéző berendezés egyedül az időszakosan 
működő szeletelő gép, amely azonban a viszonylag kis kapacitást figyelembe véve 
nem okoz számottevő zajterhelést. 
 
A technológiai gépek rögzített zajforrások, a szállítóberendezések (tehergépjármű, 
targonca) mozgó zajforrásnak minősülnek.  
 
Az üzemelés körülményei: állandó délelőtti műszak (6.00-14.00), a műszakok 
időtartama 8 óra. Ezen idő alatt történik a telephelyre az anyagok beszállítása és a 
kiszállítási tevékenység is ezen idő alatt zajlik. 
 
A gépek mellett mért zajterhelési értékek (1-3 m távolságban) a legnagyobb 
zajforrásnál 70-90 dB.  
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 Amennyiben az épület nem lakóövezetben épül meg, úgy lehetőség van 
nagyobb távolság betartására. Ha az üzemépület a környező lakóépületektől 
mért legkisebb távolsága közel 100 méter, a zajcsillapodást is figyelembe véve 
a legközelebbi lakóház homlokzatánál a terhelés alatta marad a 4/1984. (I.23) 
EüM. R. 1.sz melléklete szerinti  50 illetve éjszaka a 40 dB A értéknek. Mivel az 
üzem alapvetően egy jelentős bővítésnél is csak esetleg két műszakban 
üzemel, az éjszakai zaj terhelés teljes mértékben elmarad. 
  
A be- és kiszállításoknál keletkező zajterhelés (közlekedési zaj) csak rövid ideig 
marad fenn és az értéke nem haladja meg a szokásos mértéket. 
 

27



 

 TECHNOLÓGIAI TERV 
 
 
A jó minőségű késztermék iránti igény meghatározza mind a gyártástechnológia, 
mind a hozzá kapcsolódó raktározási-előkészítési folyamatokat is. Mivel sokféle 
termék gyártására van lehetőség, amelyek előállítása sok tekintetben különböző, 
ezért csak a legfontosabb és általános műveletek bemutatására szorítkozunk. 
 
 
ALAPANYAG FOGADÁS 
 
Az üzem területére a zöldség alapanyag ömlesztett, ládás vagy konténeres formában 
érkezhet.  
 
ALAPANYAG  MINŐSÍTÉS 
 
A minősítés alapja a szabványban leírt paraméterek, illetve az átvételi specifikációk 
lehetnek. 
 
ALAPANYAG ÁTVÉTEL 
 
Ekkor történik meg az előzetesen bevizsgált (és elfogadott) anyag mennyiségi 
átvétele. A mennyiségi átvétel egy egyszerű módja a zsákba történő anyagszedés és 
ilyen formában történő mérlegelés. A másik mód a konténeres (ládás) tárolás. 
 
ALAPANYAG RAKTÁROZÁS  
 
. A 90 % - nál alacsonyabb relatív páratartalom alatt a szárazanyag tartalom 
vesztése jelentős. A hőmérséklet vonatkozásában elmondható, hogy mind a túlzottan 
magas (20 °C fölött), mind az alacsony (10 °C alatti) hőmérséklet káros 
 
 
TISZTÍTÁS (MOSÁS, KŐKIVÁLASZTÁS)  
 
A tisztítás különböző fizikai és/vagy mechanikai tulajdonságok különbözőségén 
alapuló szeparáló művelet. Leggyakrabban a mosást értjük alatta, de fontos 
kihangsúlyozni a mágneses tisztítás jelentőségét is. Az üzemben a kefés mosó 
alkalmazása tűnik célszerűnek. A kőkiválasztást úsztató rendszerben egy lebegtető 
(flótációs) szakasz közbeiktatásával lehet megvalósítani. Itt gondoskodni kell a 
kiválasztott kő szennyeződések eltávolításáról. 
 
APRITÁS, SZELETELÉS 
 
A megfelelő minőségű és megjelenésű késztermékek gyártása érdekében az 
alapanyagok aprítása (szeletelése, csíkozása esetleg kockázása) válik szükségessé.  
Erre a célra egy többfunkciós, univerzális zöldség aprítógép üzembe állítása 
célszerű.  
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 VÁLOGATÁS 
 
Az aprítás után a esetlegesen torzult vagy más miatt nem megfelelő anyagok 
eltávolítása válogatás lehet szükséges.  
 
HORDÓKBA TÖLTÉS (TÖMÖRÍTÉS) 
 
A megfelelően tisztított és válogatott nyerstermék mosott, fertőtlenített 100-200 l-es 
hordókba rakjuk és megfelelő mennyiségű fűszerrel fűszerezzük. 
A hordók tisztaságára ügyelni kell, nem kellően tiszta hordóba terméket rakni nem 
lehet. A rakás során ügyelni kell, hogy az anyag ne törjön, nyomódjon annyira, hogy 
annak minősége romoljon.   
Káposztánál: A tisztított, takarított érlelő edény aljára szeletelt káposzta rétegeket 
rakunk, ezt a műveletet 3 rétegben ismételjük meg. A 3 réteg lerakása után sót és 
fűszert hintünk szét a receptúrában (gyártmánylapokon) meghatározott 
mennyiségben. Ezután egy csak erre a célra szolgáló tiszta, fertőtlenített 
gumicsizmában alaposan, lére tömöríti a rétegeket. Majd ismét 3 szelt káposzta réteg 
lerakása történik, a 3 réteg lerakása után újabb só, fűszerezés az előzőek szerint. 
 
LÉFELTÖLTÉS 
 
Az elkésztett felöntő levet az uborkára, céklára, paprikára stb. öntjük úgy, hogy az 
teljesen elfedje. Ezután a hordót le kell zárni.  
 
SÚLYOZÁS  
 
A fa donga tetejére 4-5 db 100 l-es vízzel teli hordót kell helyezni a donga megfelelő 
zárása érdekében. A vízzel teli hordók lenyomják és légmentesre zárják a 
káposztával teli érlelő edényt. 
 
ÉRLELÉS  
Az érlelési folyamat 1-6 hétig tart, az érlelés időtartama alatt a hordót csak a felöntő 
lé utántöltése miatt szabad felnyitni. Káposztánál az érlelés alatt a keletkező habot le 
kell mosni, ha ez szükséges. 
 
CSOMAGOLÁS 
 
A kiérlelt savanyúságot a hordókból kiszedik, fajtánként. Válogatás után a 
készterméket tasakba, vödörbe töltik és a receptúra szerinti felöntőlével feltöltik 
Ezután a tasakos csomagot hegesztéssel lezárják, majd cimkézik. 
 
RAKTÁROZÁS 
 
A késztermék raktározás legfontosabb technológiai és élelmiszerhigiéniai jellemzője 
a tárolási hőmérséklet. A késztermék tárolása hűvös, száraz helyen történjen, a 
közvetlen napfénytől óvni kell az anyagot.  
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Az ábra a savanyúság készítés technológia blokksémáját mutatja be. A feldolgozás 
különböző szintjei különböző színnel és vonaltípussal vannak jelölve a jobb 
áttekinthetőség érdekében. A piros keretben lévő műveletek a szennyezett, a zölddel 
jelölt a tiszta övezetben végzendők. A piros és kék téglalapokba írt műveletek ezen 
belül a területiséget jelzik, azaz a kék a feldolgozó üzemen belüli, míg a piros az 
ezen kívüli részeket jelöli.  
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Gazdaságossági elemzések 
 
A vállalkozás során arra törekszünk, hogy a befektetett tőkére jutó nyereség 
meghaladja a betéti banki kamatláb rátáját, ellenkező esetben célszerű a tőkét 
kockázatmentesen egy bankban elhelyezni, és a tőke kamatait felhasználni. 
A vállalkozás sikerét a céltudatosan megválasztott termékszerkezet, a tárgyi 
eszközök és a forgótőke hatékony működtetését elősegítő tudatos vállalkozási forma, 
átgondolt hitelkonstrukció és meghatározóan az értékesítést szolgáló hatékony 
marketing munka biztosítja. 
 
A költség és jövedelmezőség tényezői 
 
Az üzemi telephely megválasztása 
 
Eltekintünk az üzem létesítésének azon kritériumaitól, amelyek az Élelmiszer 
Törvényben pontosan szabályozottak, és különböző hatósági előírások által 
megszabottak. 
Az üzem telepítésével kapcsolatosan a termék előállításának gazdaságosságát 
befolyásoló tényezőket ismertetjük. 
Az ideális üzemi telephely kedvező lehet mind a beruházási költségek 
szempontjából, mind a piaci viszonyok költségeinek – pl. szállítás – alakulására. 
Az optimális üzemi telephely a következőkkel jellemezhető:  

- megfelelően közművesített legyen,  
- jól megközelíthető, szilárd burkolatú út, vasút mellett helyezkedik el, 
- a telekár viszonylag olcsó,  
- a nyersanyagok, alapanyagok beszerzési távolsága ne haladja meg az 50-80 

km-t,  
- a termékek vevőköre is hasonló távolságra helyezkedjen el (nem számítva az 

országos terítésű, illetve exportra gyártott termékeket), 
elegendő szabad és szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre a szakmai átlag, 
vagy az   alatti bérszínvonal mellett, a piaci igényeknek megfelelő fizetőképes 
vásárlóerő álljon rendelkezésre, az üzem létesítésénél igen fontos szerepet 
játszanak a környezetvédelmi szempontok, amelyet a telepítésnél figyelembe kell 
venni.  
A beruházás költségeit lényegesen csökkenti a részben, vagy egészben meglévő 
adottságokra alapozott beruházás megindítása. Ilyen meglévő adottság lehet a telek 
megléte, vagy épületek, infrastruktúra, esetleg gépek, berendezések megléte. A 
beruházás csökkentő tényezője lehet tőkével rendelkező társak bevonása, 
különböző bérleti konstrukciók (pl. működőképes tárgyi eszközök) alkalmazása, 
olyan társulás alapítása, ahol a társulók egy része nyersanyagot termel, és ezt 
tőkerészként viszi a vállalkozásba. 
 
A tárgyi eszközök gazdaságos működtetése 
 
A tárgyi eszközökre (állóeszköz, álló tőke) és az immateriális javakba (vagyon értékű 
jog, szellemi alkotások, találmányok stb.) befektetett tőke egy évet meghaladóan 
közvetlenül vagy közvetetten szolgálja a vállalkozási tevékenységet. A tárgyi 
eszközök akkor működtethetők hatékonyan, ha a létesített épületek egyszerűek, 
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 olcsó kivitelezésűek. Lényeges költségcsökkentő a meglévő épület, épületrészek. 
Az épületek célszerűen kialakított feldolgozó csarnokot, ebben megfelelő színvonalú 
gépi berendezéseket, szükséges méretű adminisztrációs és laboratóriumi 
helyiségeket, valamint a gyártás üteméhez és készletezéséhez igazodó 
raktárépületeket foglalja magába.  
A kapacitás méretezése akkor nevezhető hatékonynak, ha a kapacitás kihasználása 
egy műszakra számítva 80-85 százalékos.  
A többműszakos termelés növeli a hatékonyságot, mivel a meglévő berendezések 
hatékonyabb kihasználását eredményezi, ezen kívül az állóeszközök leírását 
gyorsítja, ami önköltség csökkentő tényező. 
Tárgyi eszközök gazdaságosságának tervezésénél figyelembe kell venni azok fizikai 
elhasználódását, folyamatos gondos karbantartásukat, pótalkatrészek stb. 
beszerzését, ezáltal az üzemzavarok minimumra csökkentését, állásidők, 
veszteségek minimalizálását. 
 
 
A termékek előállítási költségeinek gazdasági működtetése 
 
A termékek előállítási költségeibe (közvetlen költség és közvetett költségek) tágabb 
értelemben a forgóeszközökbe fektetett tőke egy termelési ciklusban vesz részt, 
használódik el. (Egy ciklus: az anyag beszerzésétől a készáru kibocsátásáig, 
értékesítéséig terjedő idő.) Minél rövidebb egy ciklus, annál kisebb az erre az 
időegységre jutó forgótőke igény. 
Bármilyen élelmiszer előállító termelő tevékenység nem csupán a termelés tárgyi 
eszközeinek biztosításából áll, hanem további tőkére van szükség a különböző 
anyagok (alap-, nyers-, segéd-, csomagolóanyagok, stb.) a gyártási és értékesítési 
költségek (munkabér, szervezési költségek stb.) fedezésére. 
A forgóeszközök gazdaságos működtetését a készletek alakulása, a 
készletgazdálkodás is befolyásolja. A készletek alatt a készáru készletet, a félkész 
termékeket, a nyersanyagokat, alkatrészeket értjük. A készletezés pénzeszközöket, 
pl. raktározási költségek, hitelkamatok, kötnek le. A készletekkel való gazdálkodást 
befolyásolják: a készletek által lekötött forgótőke és ennek kamatvonzata, a 
takarékos anyaggazdálkodás, anyag- és áruveszteségek, selejtkár. 
Az élő munka költsége is forgótőke igénnyel rendelkezik. A hatékonyság így függ a 
munkabérre, bérjárulékra fordított költségektől. Az élőmunka hatékonyságát 
befolyásolja: a munkaidő hossza, a fajlagos teljesítmény színvonala, a fajlagos 
bérszínvonal nagysága.  
 
Hitelek 
 
Az élelmiszeripari vállalkozások során, ha nem rendelkeznek a folyamatos 
gyártáshoz szükséges forgótőkével, a hiányzó tőkerész kiegészítéseként rövid vagy 
középlejáratú hitelt kell igényelni. Abban az esetben, ha a hitel kamata alacsony, (az 
átlagos profitráta körül ingadozik) a hitel nem befolyásolja károsan a vállalkozást, 
hanem éppen ellenkezőleg serkentőleg hat rá. 
A beruházás gazdaságosságát nagymértékben javítja a főhatóságok által 
meghirdetett ún. preferált hitelek, ahol a visszafizetés türelmi ideje legalább 5 éves 
futamidő mellett 2 év. 
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Piaci kapcsolatok hatásainak jellemzése 
 
A vállalkozás jövedelmezőségét a piac értékítélete minősíti. A vállalkozó általában 
két piacon van jelen, a beszerzési-, és értékesítési piac jellemzője, hogy a kereslet-
kínálat és a verseny törvényei határolják be a vállalkozó által elérhető árat. Az 
élelmiszert gyártónak nem azonos a viszonya a beszerzési, illetve az értékesítési 
piachoz. A beszerzési piacon, pl. alapanyag vásárlásnál a feldolgozó a vevő 
pozíciójában van, ezért előnyben van az eladóval szemben. Az értékesítési piacon a 
helyzet fordított, a feldolgozó pozíció hátrányban van a vevővel szemben, aki a 
legjobb ajánlatot (ár, minőség, stb.) részesíti előnyben. 
Egyes multinacionális áruházak, pl. a következő kitételeket alkalmazhatják: 

► Megkövetelik, hogy az eladó legalább négy termékkel jelenjen meg a 
hipermarketben, az ún belistázási ár termékenként 12-16 e Ft között változik. 

► Áruház nyitás, bővítés esetén termékenként 150 e illetve 75 e Ft belépési 
összeget kérnek. 

► Reklámhirdetési költségként évente 500 e-1 millió Ft költséget számítnak fel.  
► A termékekből 4-10 százalék ún. fix bónusra tartanak igényt. 
► A rendelést 48 órás határidőhöz kötik, hibás teljesítés esetén 10 százalék 

kötbért alkalmaznak. 
 
Biztonságossá tehető a feldolgozás, ha az élelmiszer előállító a feldolgozandó 
nyersanyag 70-80 százalékát szerződésileg előre megállapított árban, 
mennyiségben és minőségben leköti. Ez egyfelől biztosítékot nyújt a gyártás 
biztonságos nyersanyag fedezetére, másfelől a hiányzó 20-30 százalék a nem 
szerződött termelőktől, valamint a többletkínálatból a szerződött árnál kedvezőbb árú 
felvásárlásra nyújt lehetőséget. 
Nyersanyag beszerzések esetében fontos, hogy a felvásárlás a megfelelő érettségi 
fok, beltartalom stb. optimális időszakában történjen, a legalkalmasabb fajtákból 
vásároljunk feldolgozásra, optimális feltételek érvényesüljenek a szállítás és fizetés 
feltételeinél. 
 
Az üzemek telepítésének fontosabb költségvonzatai 
 
Új telephely létesítésekor igen eltérő költségkihatása lehet az üzem működésére 
szolgáló telephely kiválasztásánál felmerülő költségeknek. A telek árak igen sok 
tényezőtől, helység, fekvés, infrastruktúrális ellátás, közművesítettség, stb. függően 
különbözőek lehetnek. Számításaink során az üzem telephelyéül 1000 m2-es telkeket 
40-50 százalék beépítettséggel vettünk figyelembe. Telekárként 1000 Ft/m2 összeget 
kalkuláltunk. Bármilyen egyszerű, olcsó anyagokból kívánjuk megépíteni a feldolgozó 
helyiségeket, az élelmiszerek feldolgozása különleges előírások teljesítését követeli 
meg. Például: fekete-fehér öltöző, mosható, könnyen tisztítható felületek, alap-, 
segéd-, csomagolóanyag, késztermék raktárak, laboratóriumi vizsgálatok végzése, 
rozsdamentes berendezések alkalmazása, stb. Ezeknek az előírásoknak való 
megfelelés a költségeket növeli. 
Építési költségként 150 e Ft/m2 árat vettünk figyelembe. 
 
Az üzem gépi berendezéseinek és azok működtetésének energiaigényeit az alábbiak 
szerint közöljük. 
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 Mindhárom üzem esetében közepes méretű feldolgozóüzem géplistáját adjuk meg. 
A gépek átlagos európai technológógiai-műszaki színvonalat képviselnek.  
A kapacitás csökkentése mellett az üzemek beruházási költsége csökken, de a 
változás mértéke nem lineáris.  
 
 
Savanyító üzem gép és eszközlista 
 
Berendezés megnevezése Vízigény 

(m3/h) 
Vill. igény 
(kW/h) 

Gázigény 
(m3/h) 

Ár  
(e Ft) 

Vizes bunker csigás felhordóval 0,5 3 0 2.500
Kefés mosógép 2 3 0 2.500
Elevátor 0 1,5 0 1.600
Káposztaszelő és torzsafúró 0,5 1,5 0 1.000
Erjesztőtartály 5 m3 (3 db) 0 0 0 1.500
Csomagológép 0 0,5 0 500
Műanyag hordók 0,2 m3 (50 db) 0 0 0 500
Összesen: 3,0 9,5 0 10,100
 
A fenti gépekkel feldolgozott nyersanyag mennyisége napi 1000-1500 kg, a gyártott 
késztermék mennyisége, a veszteségeket is figyelembe véve, 800-1000 kg. 
 
Megjegyzés :  1 m3 gáz ára: 41 Ft 

1 kWh villamos energia ára: 27 Ft  
1 m3 víz ára (szennyvízzel együtt): 200 Ft  

 
 
Részletes költségtervek 
 
Késztermékek fogyasztói ára  
 
Savanyított készítmények árjegyzéke 
 
Üveges készítmények: (Ft/kg) 
 Csemege uborka   159-199  
 Almapaprika    129-145 
 Cukkíni    262 
 Pritamin paprika   189 
Vegyes vágott    152-189 
Káposztával töltött paprika  401 
Cékla     179-193 
Gyöngyhagyma   489-700 
 
Műanyag tasakos készítmények (Ft/kg) 
 Almapaprika    153  
 Cukkíni    149 
 Csemege uborka   262 
 Vegyes vágott    218 
 Cékla     372 
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Költségvetés 100 kg savanyú káposzta műanyag tasakos kiszerelésben 
 
Alapanyag költség 
 
 Anyag költség:    5500 Ft 
 Veszteség:      820 Ft 
 Csomagolóanyag:   7000 Ft 
 Fűszeres só:      100 Ft 
  
Közvetett költség 
 
 Energia:           80 Ft 
 Munkabér + járulékai:     4500 Ft 
 Önköltségi ár    18000  Ft 
 Eredmény               1800  Ft 
 Termelői ár             19800  Ft 
 ÁFA (12 %)     4800  Ft 
 Nagyker árrés             15000 Ft 
 Fogyasztói ár              39000 Ft 
 
Adózott eredmény++:   1800 Ft / 100 kg 
Beruházási költség   16100 e Ft 
Munkanapok száma  150 nap 
Termelés    100 t/év = 100 000 kg 
 
++ 50 %-os átlagos összese elvonással számolva 
 
Évi nyereség:     100000 x 18 = 1800 e Ft 
Havi nyereség:      150 e Ft 
Megtérülési idő:   16.000 e Ft/150 e Ft = 107 hónap = 8,9 év 
Beruházási hatékonyság: 
 
  Bh = Ny/B x 100 = 1800 e Ft/16000 e Ft x 100 = 11,25 % 
 
Minden Ft-nyi beruházás 6 fillér nyereséget eredményez 
Beruházási megtérülés:   16000/1800 = 8,9 év 
Beruházási összeg forgási sebessége:  20/8,9 = 2,24 
 
Ha feltételünk, hogy a hasznos üzemelési idő 20 év, akkor a beruházás 20 év alatt 
2,24-szer térül meg. 
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